
 (181الفرق ) : مادة

 محاضرتان معتمدتان لغير طالب قسم العقيدة.

 األهداف:

   تعريف الطالب بموقف أهل السنة والجماعةة مةا العةوا والنعة  عةا    -1

 االفتراق وأسعابه والخط التاريخ  لنشأة الفرق.

إعطةةاا الطالةةب جمةةاهذ مةةا هةةدر الفةةرق ودراسةةتعا مةةا   ةة  النشةةأة  -2

وها و كم اإلسالم ف عةا ناالجحرافات العقوية عومرا ل التطور وأبرز 

 وآثارها على األمة اإلسالم ة قويماً و ويثاً.

ترس خ اإليمان بعق وة السلف الصالح أهل السةنة والجماعةة فة  ههةا   -3

الطالب ما خالل إطالعه على ضالالت وتخعطات ومناقشةات الفةرق 

 -أهل األهواا–المخالفة 

 مفردات المنهج:

 دراسة تمهيدية في علم الفرق وتشمل: الموضوع األول:

 والعوعة وتعريف كل منعما. ةالسن -1

التحةدير مةا العةةوا والنعة  عةةا االفتةراق مةا الكتةةاث والسةنة وآثةةار  -2

 السلف الصالح.

 أسعاث جشوا الفرق. -3

 دراسة تفص ل ة لنشوا الفرق ف  القرون الثالثة األولى. -4

 صفات أهل األهواا وصفات الفرقة الناج ة. -5

 المؤلفات ف  علم الفرق.أهم  -6

 الموضوع الثاني: فرق الخوارج:

دراسةةة مجملةةة عةةا  عةةورهم وبةةوايتعمئ وأهةةم عقاإةةوهم مةة  أخةةد إ ةةو  



هجاً لدلكئ وتورس دراسة تفصة ل ة مةا   ة : جسةعتعائ الفرق المعاصرة جمو

جشةةأتعائ وأمةةاكا وجودهةةائ ووجودهةةا المعاصةةرئ وأهةةم أفكارهةةا وعقاإةةوهائ 

 هل السنة والجماعة ف عا.وأخ راً  كم علماا أ

 الموضوع الثالث: فرق الشيعة:

دراسة مجملة عا تعريف التش  ئ وجشأتهئ وفرقه وأهم عقاإوهمئ وأخد 

فرقة الش عة اإلثن  عشرية جموهجاً لدلكئ   ة  تةورس دراسةة تفصة ل ة مةا 

    جشأتعائ وأمةاكا وجودهةائ وعقاإةوهائ وب ةان المفارقةات العقاإويةة ب نعةا 

السنة والجماعةئ ثةم دراسةة فكةرة التقريةب مععةمئ وب ةان اسةتحالة  وب ا أهل

ن أثةةرهم وخطةةرهم علةةى العةةالم اإلسةةالم ئ والحكةةم اتحق ةةذ هلةةكئ وأخ ةةراً ب ةة

 ف عم.

 ة:سة العقليالموضوع الرابع: فرق المدر

دراسةةة مجملةةة عةةنعم وعةةا أصةةلعم )تقةةويم العقةةل علةةى النقةةل( وتؤخةةد 

  ةةة  جشةةأتعا وأطوارهةةةا وأصةةةولعا المعتزلةةة جموهجةةةاً لةةدلكئ وتةةةورس مةةا 

االعتقاديةةةئ ومةةو  الصةةلة ب نعةةا وبةة ا فرقةةة األلةةاعرةئ وأقةةوال علمةةاا أهةةل 

 السنة ف عمئ وأخ راً ب ان أثرهم وخطرهم على عق وة أهل السنة والجماعة.

 الموضوع الخامس: الفرق الباطنية:

 تعريفعةةا وجشةةأتعا وفرقعةةا وأفكارهةةا األساسةة ة عمومةةاًئ ويؤخةةد جموهجةةاً 

لةةدلك طاإفةةة اإلسةةماع ل ة   ةة  تةةورس دراسةةة تفصةة ل ة مةةا   ةة  جشةةأتعا 

وأمةةةةاكا وجودهةةةةا وأصةةةةولعا االعتقاديةةةةةئ ويركةةةةز علةةةةى فرقتةةةة  الععةةةةرةئ 

واآلغاخاج ةئ وب ان خطرهم وضررهم على المسةلم ا وأخ ةراً:  كةم علمةاا 

 أهل السنة والجماعة ف عم.

 الموضوع السادس: الفرق الصوفية:

نشةأة والتسةم ة وب ةان الفةرق بة ا الزهةو اإلسةالم  دراسة مجملة عا ال

والتصوفئ ومرا ل الصوف ةئ ثم دراسة مفصلة عا فرقة الت جاج ةئ جشأتعا 



وأماكا وجودهائ وأسعاث اجتشارهائ وعقاإوهائ وب ان أثرهةا وخطرهةا علةى 

 الفكر اإلسالم ئ و كم علماا أهل السنة والجماعة ف عم.

 ة:الموضوع السابع: الفرق الحديث

دراسةةة مجملةةة عةةا  عورهةةا وخطرهةةا ودور االسةةتعمار فةة   مايتعةةا 

ئ   ةة  تةةورس مةةا جا  ةةة جشةةأتعائ أخةةد القادياج ةةة جموهجةةاً لةةدلك ودعمعةةا و

وأمةةاكا وجودهةةائ وأصةةولعا االعتقاديةةة ئ وموقةةف القةةرآن والسةةنة مةةا هلةةكئ 

 و كم علماا المسلم ا ف عم.

 المراجع:

 االعتصام لإلمام الشاطع . -1

 ة النعويةئ لش خ اإلسالم ابا ت م ة.منعاذ السن -2

 مقومة لرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكاإ . -3

 دراسة عا الفرق ف  تاريخ المسلم ا. د. أ مو جل . -4

 فكرة التقريب ب ا أهل السنة والش عةئ د. جاصر القفاري. -5

 أصول مدهب الش عةئ د. جاصر القفاري. -6

فةةرق معاصةةرة منتسةةعة لإلسةةالم ئ وب ةةان اإلسةةالم ف عةةا  د. غالةةب  -7

 العواج .

 الحركات العاطن ة ف  العالم اإلسالم ئ د. محمو أ مو الخط ب. -8

 دخ ل هللا.الت جاج ةئ د. عل   -9

 القادياج ةئ إ سان إلع   ع ر. -11

موقةةةف أهةةةل السةةةنة والجماعةةةة مةةةا أهةةةل األهةةةواا والعةةةوائ د.  -11

 إبراه م الر  ل .

 العامة للتلق  عنو الصوف ةئ صادق سل م صادق.المصادر  -12

 


